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Ik zal water uitgieten op dorstige grond,  
waterstromen over het droge land.  

(Jesaja 44:3) 

We kregen een grote 
draaibank aangeboden. 
Onze aanhanger die we 
voor auto’s gebruiken 

was sterk genoeg om dit zeer zware 
apparaat te vervoeren. De CAMA zending 
die vaak containers vol technische goederen 
naar Afrika vervoert had interesse, dus kon 
hĳ daar afgeleverd worden. Zo kon een 
degelĳk stuk gereedschap hergebruikt worden 
in de zending. 

Na een lange droge zomer weten we allemaal wat het betekent als er minder water is. 
Schepen kunnen minder goederen vervoeren door laag water en groene grasvelden 
worden bruin. Ook de wereld snakt naar het geestelĳke water waarover in Jesaja 
wordt gesproken. Gods Geest waardoor mensen en situaties weer kunnen opbloeien. 
Wĳ mogen daar ons steentje aan bĳdragen door te doen wat Hĳ van ons vraagt. De 
afgelopen tĳd hebben we bĳ Stichting Hand weer veel mensen kunnen helpen, om op 

die manier de zegen van God gestalte te mogen geven.  

De 15 auto’s die we uitlenen aan zendelingen op verlof, waren 
deze zomer allemaal in gebruik. In de garage werken we hard 
aan het onderhoud van onze leenauto’s maar er gebeurt daar 
nog veel meer. We doen bĳvoorbeeld ook laswerk om dingen 
voor zendelingen te maken of te repareren.  

Laswerk 

Zware draaibank 

De kledingafdeling had ook genoeg te doen. 
Dagelĳks kwamen er zakken met kleding 
binnen en was er veel werk om het 
allemaal te sorteren. Een gedeelte van de 
kleding wordt bĳ ons bewaard om weg te 
geven aan zendelingen als ze in Strĳen 
zĳn. Daarnaast geven we ook zakken vol 
met gesorteerde kleding mee aan andere 
organisaties die dat uitdelen. De zakken op 
de foto gingen naar Dorohoi in Roemenië 

dicht bĳ de grens met Ukraine. Kleding uitdelen 



Bĳ de computerafdeling was er veel te doen. Deze 
zomer waren daar 10 mensen hard aan het werk. We 

maakten een laptop klaar voor 
Peru. Een pallet met 30 
computers geïnstalleerd met 
Franstalige Windows vertrok 
naar Mali en Senegal. Daarnaast 
ook nog twee grote stapels met 
opvouwtafels, 3 TV’s, 30 
computers en 3 printers voor 
zendelingen, die het meenamen 
naar een school in Liberia. 

Laptop voor Peru 

Dozen voor Liberia 

Het gaat goed met Steve in Engeland. Hĳ was samen 
met Helen tĳdens Pinksteren in Nederland om o.a. de 
Opwekking conferentie te kunnen bezoeken. We 
hadden hem al een paar jaar niet meer gezien vanwege 
alle reisbeperkingen door Corona. Na een paar weken 
in Strĳen ging hĳ weer terug naar huis in de buurt van 
Oxford. Hĳ is daar erg actief in de lokale kerk en ook op 
zoek naar mogelĳkheden om het werk van Stichting 
Hand in Engeland onder de aandacht te brengen. 

Aan het begin van de zomer bleek dat er scheuren in het platte dak van Stichting Hand 
zaten. We hebben daarom het dak opnieuw laten bekleden met een witte laag 
dakbedekking. Die witte laag helpt, samen met de dakisolatie, tegen de warmte op de 

bovenverdieping. Nadat dit 
aangebracht was, zĳn de 
langverwachte airconditioning 
units op het dak geplaatst. 
Hierdoor hebben we, met veel 
plezier, deze hete zomer toch 
boven door kunnen werken. 
Omdat deze airco’s ook 
kunnen verwarmen is er op 

koude dagen minder gas nodig. 
De elektriciteit kunnen we 

grotendeels zelf opwekken door de twee 
rĳen met zonnepanelen op ons dak. We zĳn God dankbaar dat we hierdoor minder 
afhankelĳk worden van de energieprĳzen, want met de vele computers en de grote 
vriezer gebruiken we veel energie. We vertrouwen erop dat God ons blĳft zegenen en 
zal voorzien om het deel wat we niet zelf opwekken te kunnen blĳven betalen. 

Helen & Steve 

Plat dak vernieuwing 



We krĳgen nieuwe buren bĳ Stichting Hand. De basisschool die er al vele jaren stond 
is gesloopt en er komen 13 nieuwe huizen voor terug. Wĳ kĳken op een afstandje hoe 
alles verloopt. Het resultaat wordt erg mooi. Op de grens tussen die huizen en ons 
terrein komt een nette schutting, waar we in goed overleg met de aannemer op 
uitgekomen zĳn. We zĳn blĳ en dankbaar hoe het geworden is en zien uit naar de 
kennismaking met onze nieuwe buren. Hier is een overzicht van hoe het er over de 
afgelopen twee jaar uit heeft gezien op het terrein grenzend aan Stichting Hand 
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De voorbereidingen voor onze jaarlĳkse “IT’ers 
in de zending” (ICCM) conferentie zĳn alweer 
begonnen. We zĳn aan het plannen voor 15-18 
februari 2023 bĳ OM in Zaventem, België. Wilt u 
meebidden voor de juiste mensen die kunnen 
helpen om dit te organiseren. Het zal weer even 
wennen zĳn om na twee jaar online 
samenkomen, nu weer fysiek naar een plek te 
reizen om bemoedigd te worden als zendings-
IT’er en te leren van collega’s.  

www.iccm-europe.org 

We zĳn dankbaar voor het grote team van 25 mensen die elke week in Strĳen 
aan de slag gaan. Er is de geweldige bemoediging dat Peter is gekomen om ons 
team fulltime te gaan versterken. Hĳ is aan het inwerken op verschillende taken 

binnen stichting Hand. We zien ernaar uit dat God meer fulltimers stuurt die 
helpen om het werk mee te organiseren. Bid u mee? Ook extra hulp in de 

garage- en timmerwerkplaats zou enorm welkom zĳn. 

Bedankt voor uw 
ondersteuning met gebed 

en financiën.                      
Dit is erg belangrĳk          
voor het werk hier.  

We weten dat God al meer 
dan 55 jaar trouw voorzien 

heeft en blĳven op Hem 
vertrouwen voor wat we 

nodig hebben.  

We wensen u               
Gods rĳke zegen toe. S
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Randy, Ruth & Paul, Aart, Albert, Arjan, Gerben, Maurice,  
Lennart, Gerrit, Ed,  An & Bram, Rhea, Jeannet, Frans, Wim, Bert, 

Piet, Ronie, Jaap, Peter & Berthie, Jesse & Maaike, Ella,                 
Steve en Helen in Engeland, Lee en Michelle in Amerika 

Paul Zonnenberg namens het Stichting Hand team,  

Stichting Hand 

Spui 40, 3291 EV Strĳen 

Tel 078 674 1509 

www.StichtingHand.nl

info@StichtingHand.nl 
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